
Zápis z 8. jednání Rady České televize dne 26. 2. 2003 
 
Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, Z. Hůlová, M. Kní�ák, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, 
J. Mrzena, J. Presl, J. �ilerová, L. Weissová a P. �áček.   
Omluveni: M. Horálek 
J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT 
Předsedající: J. Mrzena 
Hosté: J. Franc, V. Je�ek, J. Kasalová, O. Kosek, M. Prokop, J. �tern 
 
Program jednání:   

• Zahájení, volba návrhové komise 
• Plnění usnesení a kontrola zápisů 
• Výběrové řízení na generálního ředitele ČT  
• Různé  
• Schválení usnesení,  závěr 

 
1)  Schválení programu jednání 

Usnesení č. 85/08/03: Rada schválila program jednání v navr�eném znění. (13:0:0) 
 
2)  Volba návrhové komise 

Usnesení č. 86/08/03: Rada volí návrhovou komisi ve slo�ení L. Miler a B. Fanta a zároveň Rada 
pověřila jmenované, aby ověřili v�echna usnesení z tohoto zápisu. (13:0:0) 

 
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

Usnesení č. 87/08/03: Rada bere na vědomí informace J. Mrzeny  o plnění usnesení vyplývajících 
ze zápisů z jednání Rady. (13:0:0) 

 
4) Výběrové řízení na generálního ředitele ČT  

Usnesení č. 88/08/03: Rada vyslovuje souhlas s tím, aby bylo ověřeno, zda nenastaly změny u 
jednotlivých kandidátů v souladu s § 9, odst. 4, 5, respektive § 4, odst. 3 a v § 5, odst. 1 a 2 zákona 
č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění s tím, �e jednotliví kandidáti osobně učiní čestné 
prohlá�ení.   (12:0:1)  
Usnesení č. 89/08/03: Rada vyslechla čestná prohlá�ení v�ech kandidátů a tímto způsobem 
ověřila, �e u �ádného z kandidátů ve finálové části nenastaly k dne�nímu dni změny, týkající se 
splnění podmínek pro výkon funkce generálního ředitele stanovených v § 9, odst. 4, 5, respektive 
§ 4, odst. 3 a v § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění (13:0:0) 
Usnesení č. 90/08/03: Rada souhlasí s navr�eným Způsobem hlasování v závěrečném kole 
výběrového řízení na generálního ředitele ČT. (13:0:0) 
Způsob hlasování v závěrečném kole výběrového řízení na generálního ředitele ČT 
Přímý způsob volby tajným hlasováním, vícekolový 
Rada jmenuje volební komisi, která ověřuje platnost hlasovacích lístků, sčítá a oznamuje výsledky 
jednotlivých kol hlasování. 
První kolo hlasování - ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se jmény �esti kandidátů, kteří 
vze�li z volby dne 29.1.2003 usnesením Rady č. 52/04/03. Ka�dý hlasovací lístek bude ověřen 
podpisy v�ech členů volební komise. Za plentou na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady  
označí dvě jména kří�kem a vlo�í do obálky. Takto označený hlasovací lístek je platný. Obálku 
s hlasovacím lístkem ka�dý člen vhodí do urničky,  komise sečte hlasy u jednotlivých kandidátů.   
! Dva kandidáti s nejvy��ím počtem hlasů postupují do druhého kola hlasování.  
! V případě rovnosti hlasů u kandidátů na druhém pořadí, postupují do druhého kola kromě 
kandidáta s nejvy��ím počtem hlasů v�ichni, kteří obdr�eli druhý nejvy��í počet hlasů 
! V případě rovnosti hlasů více jak dvou kandidátů na prvním pořadí, postupují do druhého kola 
v�ichni tito kandidáti 
! Následuje dohadovací řízení 
Druhé kolo hlasování - ka�dý člen Rady obdr�í hlasovací lístek se jmény kandidátů, kteří 
postoupili z 1. kola. Ka�dý hlasovací lístek bude ověřen podpisy v�ech členů volební komise. Za 



plentou na hlasovacím lístku jednotliví členové Rady  označí právě jedno jméno kří�kem a vlo�í 
do obálky. Obálku s hlasovacím lístkem ka�dý člen vhodí do urničky,  komise sečte hlasy u 
jednotlivých kandidátů.   
! V případě, �e jeden kandidát dostal 10 a více hlasů, bude jmenován generálním ředitelem.  
! V případě, �e �ádný z kandidátů nedostane potřebných 10 hlasů následuje dohadovací řízení, 
které stanoví dal�í postup rady. 
Usnesení č. 91/08/03: Rada jmenuje volební komisi ve slo�ení L. Weissová, Z. Hůlová, J. Presl. 
(10:0:3) 
Usnesení č. 92/08/03: Volební komise konstatovala, �e v prvním kole hlasování bylo odevzdáno 
celkem 12 hlasovacích lístků, z toho 11 platných. Po sečtení v�ech hlasů volební komise 
konstatovala, �e jednotliví kandidáti obdr�eli následující počet hlasů: 
J. Franc  6 
V. Je�ek  2 
J. Kasalová  9 
O. Kosek  2 
M Prokop  2 
J. �tern  1 
Usnesení č. 93/08/03: Volební komise konstatovala, �e ve druhém kole hlasování bylo odevzdáno 
celkem 12 hlasovacích lístků, z toho 9 platných. Po sečtení v�ech hlasů volební komise 
konstatovala, �e jednotliví kandidáti obdr�eli následující počet hlasů: 
Kasalová  8 
Franc  1 
Usnesení č. 94/08/03: Rada konstatuje, �e na základě dvou kol tajného hlasování probíhající 
v souladu s usnesením č. 90/08/02 nebyl zvolen generální ředitele České televize a Rada přeru�uje 
projednávání tohoto bodu programu. (10:0:0) 
 
Rada vzala na vědomí rezignace L. Weissové a M. Kní�áka na členství v Radě ČT.  
 

6) Různé 
a) Usnesení č. 95/08/03: Rada souhlasí s tím, �e Z. Hůlová bude spolupracovat s E. Kohákem při 

vyřizování podnětů a stí�ností namísto L. Weissové. (10:0:0)  
b) Předbě�ný návrh programu 9. jednání Rady v roce 2003, které se uskuteční 12.3. od 13.00 hod 
• zahájení, volba návrhové komise (J. Mrzena) 
• plnění usnesení, kontrola zápisu (J. Mrzena) 
• Rozpočet ČT na rok 2003 (P. Kučera, M. Tajč, P. Klime�) 
• Restrukturalizace (H. Fibingerová, L. Miler) 
• Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2002   (J. Mrzena) 
• Informace o činnosti ředitelství zpravodajství v uplynulém období (J. Janeček) 
• Podněty a stí�nosti (Z. Hůlová,E. Kohák, příp. dal�í) 
• Různé 
• Schválení usnesení a závěr 
 

7) Schválení usnesení a závěr 
 

V Praze dne 26. 2. 2003 
 
             Ing. Jan Mrzena 
               předseda Rady ČT 
 
Přílohy:  
1) Přehled do�lé po�ty 
 
Ověřovatelé zápisu: L. Miler, B. Fanta 
 



 
Příloha č. 1 
 
 
PŘEHLED DO�LÉ PO�TY OD 19. 2. DO 26.2. 2003 
 

1. JUDr. Josef Kadlec (advokát, zastoupení Obce Zbuzany) � podání �aloby na ČT 
v souvislosti s příspěvkem v pořadu �Nedej se� ze dne 27.9.2002, reakce na odpověď 
ze dne 24.1.2003  č.j. 156  (k č.j 761) 

2. Jana a Tibor Hlédikovi � Stí�nost na programové změny u pořadů pro děti a mláde�  
č.j. 157 

3.  Zaměstnanci ČT � Výběrové řízení na GŘ ČT   č.j. 158 
4.  Mgr. Eva �imsová (Občanské sdru�ení Rodiče proti drogám) � Stí�nost na pořad   

�Kdy� musí�, tak musí�?� ze dne 12.2.2003   č.j. 159 
5.  Petr �ťastný � Názor na O. Koska   č.j. 160 
6.  Ing. Soňa Neumannová � Poděkování za pořad �Paměť stromů�   č.j. 161 
7. Zaměstnanci ČT � Názor na J. �terna   č.j. 162 
8. Marie �ivnová � Stí�nost na chování P. Kaizra a M. Wollnera   č.j. 163 
9. Jana Dědečková (Občanské sdru�ení koncesionářů)  � Stí�nost na �íření nepravdivých 

údajů formou tiskové zprávy - rozhodnutí soudu ve sporu s JUDr. Valterovou + 
vyjádření k incidentu mezi J.Balvínem a redaktory zpravodajství  č.j. 164 

10. Ing. Petr Pelan � Otázka minorit v pořadech o vstupu ČR do EU  č.j. 165  (GŘ) 
11. Mgr. Jiří Tesař � Stí�nost na sport ve vysílání ČT     č.j. 166 
12. Golemclub � Pozvánka na diskusní večer s hostem J. Balvínem na téma �ČT - jak já to 

vidím�  č.j. 167 
13. M. Dosoudil � Výzva k volbě GŘ ČT     č.j.169 
14. Křesťanské sdru�ení �en � Stí�nost na S. Karáska   č.j. 170 
15. Ale� Novák � Stí�nost na nevyvá�enost informací ČT o vstupu ČR do EU   č.j. 171 

(GŘ) 
16. Lubomír Suk � Incident mezi J. Balvínem a redaktory ČT  č.j. 172 
17. Ing. Petr Jařaba � Poděkování za pořad �Ego�  s M. �ubrtovou   č.j. 173 
18. JUDr. Helena Chaloupková � Stanovisko k lhůtě na jmenování GŘ ČT  č.j. 174 
19. Zaměstnanci ČT � Názor na J. �terna     č.j. 175 
20. Věra Lodrová �  K volbě GŘ ČT - petice proti krutostem a násilí ve vysílání   č.j. 176 

 
 


